


УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ОСМИ  КЛАС ПО ИУЧ ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ  

  

„Бележити личности от епохата на Българското Средновековие и Възраждане“ 

 

Годишен брой часове за изучаване – 36 часа 

 

ЦЕЛИ 

 

Обучението в избираемата подготовка цели учениците да разширят и задълбочат 

познанията си за най-значими личности в българската история. Така се формира 

отношение към родното, към историческата традиция, утвърждава се съзнанието за 

гражданска и национална идентичност, разбирането за активната роля и отговорност на 

личността като основни ценности на Съвременността. 

В процеса на обучение се затвърждават уменията за овладяване и прилагане с 

помощта на специфични техники на методи на историческото познание, като акцентът 

е поставен върху уменията за учене, за развиване на критичното мислене и 

самостоятелното обработване на информация, за изразяване и аргументиране на 

собствена позиция. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

Човекът в историята  

Дава примери за устойчивост и промени в начина на живот през изучаваните 

исторически епохи. 

Описва живота на исторически личности по зададени показатели. 

Посочва примери за идеи, свързани с конкретни исторически личности.  

 

Източници на историята 

Различава видове исторически източници.  

Извлича информация от писмени документи, карти, изображения, схеми, диаграми.  

Открива различия или съвпадения при описание на едни и същи събития в различни 

исторически източници.  

Изработва кратък и разширен план, прави писмено описания на значима историческа 

личност, създава кратък писмен отговор на исторически въпрос със зададени опори.  

Търси и подбира информация чрез ИКТ по зададени показатели.  

Д Е Й Н О С Т И 

 

В КЛАСНАТА СТАЯ  

Участие в ролеви игри. 

Изработване на мултимедийни презентации. 

Изработване на хронологични таблици, линии на времето. 

Участие в дискусии по важни исторически теми и личности. 

Работа с разнообразни източници на информация 

Работа в екип по предварително зададени задачи за проучване. 

Участие в разработване на конкретни учебни проекти. 

 

ИЗВЪН УЧИЛИЩЕ 

Работа в библиотека. 



Използване на информация от интернет за проучвателска и изследователска дейност 

Участие в учебни екскурзии. 

Посещения в музеи. 

 
УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ  

 

Тема 

 

Очаквани резултати от обучението 

1. Българските 

средновековни 

владетели  

1. 1.Владетелите на 

Първа българска 

държава 

 

 

 

Описва исторически личности по зададени показатели: 

Аспарух, Тервел, Крум, княз Борис I, цар Симеон, цар 

Самуил. 

Търси и подбира информация по зададени показатели за 

личности,исторически събития и процеси чрез ИКТ. 

 

 

1.2.Владетелите на Втора 

българска държава.  

Разбира ролята на династията на Асеневци за 

възстановяването на българското царство. 

Извлича информация от различни източници за 

развитието на българската държава. 

Дава примери за успехи на средновековната дипломация 

от периода 

Описва исторически личности по зададени показатели: 

царете Калоян, Иван Асен II, Иван Александър. 



2. Културните дейци(IX-XVII 

век) 

2.1 Културата на 

християнска България 

(средата на IX – началото 

на XI в.) 

 

2.2 Духовната култура на 

Второто българско 

царство 

 

 

2.3 Българската култура (ХV –

ХVII в.) 

 

 

Познава книжовни школи, книжовници и техни 

произведения. 

Открива оригиналните черти на културните постижения 

на „Златния век“.  

 

Представя заслугите на Патриарх Евтимий и Теодосий 

Търновски за развитието на по-висш тип училища. 

Оценява приносите на Константин Костенечки, Киприян, 

Григорий Цамблак за образоваността на други народи.  

 

Представя българските земи като зона на контакти и 

конфликти между християнската и ислямската 

цивилизация. 

Дава примери за културните приноси на българите 

католици. 

Оценява ролята на Чипровската книжовна школа. 

Търси, подбира и обработва информация по зададени 

показатели чрез ИКТ за исторически личности и центрове 

набългарската култура през ХV − ХVІІ в. в българските 

земи и извън тях. 

3.Бележити българи от 

Възраждането 

 

3.1.Български просветни и 

културни деятели през 

Възраждането . 

Оценява приноса на българските църковни и просветни 

дейци. 

Търси, подбира и обработва информация по зададени 

показатели чрез ИКТ за исторически личности и центрове 

на българската просвета и култура през Възраждането. 

Свързва възрожденски дейци с техните произведения. 

Оценява постиженията на българската възрожденска 

литература, живопис и архитектура. 



3.2. Идеолозите на 

Българското 

националноосвободително 

движение 

Свързва политически идеи от епохата на Българското 

възраждане с техни представители. 

Представя идеите и дейността на Георги Стойков 

Раковски като основоположник на организираното 

националноосвободително движение. 

Оценява делото на Васил Левски за освобождението на 

българите. 

Систематизира по зададени показатели дейността на 

Любен Каравелов и Христо Ботев. 

Познава ролята на центровете на българската емиграция. 

 

 

 

 

 


